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ELQRTUK és a negyven rabló


Negyven rabló(?) 
Osztogatta - fosztogatta 
A vidéket
Ameddig a szem ellátott,
Pusztát, földet, népet.

Éveken át raboltak,
Privatizáltak , dorbézoltak
Maguknak és cimboráknak 
Juttatták a javakat.

Volt ott minden,
Mi szem, szájnak ingere,
Föld, szőlő, gyár és üzem,
Bank, részvény, és minden, mi tere(m).

Narancsosnak a hegy kellett, 
Meg négy kerék, három gyermek.
A hegyen a finom szőlő, annak leve, 
 Na és a föld, ahol mindezt meglele.

Galambos a netet bújta, 
Vett is néhány üzemet,
Helikopterre is jutott pénze,
Rajtunk sokat nevetett.

Szegfűsnek a bank tetszett,
Csődbe is vitt néhányat,
Lehúzta a nagy lóvét,
S átverte a bénákat.

Konzervatív tulipános,
A zavarosban halászott,
Jutott neki mindenből,
Nem hiába kolbászo(l)t.

Így éldegélt a negyven(?) rabló, 
„Csendben és békében”,
Az adófizető vergődött
Kegyetlen présében.

Ők persze dorbézoltak,
Szónokoltak és hazudtak,
 Mikor minden elfogyott,
Egymástól loptak.

Ezen aztán összevesztek,
Köpködtek de rendesen,
Ölre mentek, veszekedtek,
Majdhogy nem már verekedtek.

Sokat loptál, mondta egyik,
Ne hazudj, mert te raboltál,
Nálad meg a bank pénze van, 
Számolj el az EU-nál!

Így vitáztak, veszekedtek,
A nép meg csak szenvedett,
Az egyik oldal mutogatott, 
A másik meg csak nevetett.

 A nép, az Isten adta nép
Ki évek óta szenvedett,
Várta a nagy megmentőt,
Ki végre meg is érkezett.

Elqrtuk a nevem,
Harsogta lelkesen,
Szavazzatok rám, 
És eljő a kánaán!

Úgy is lett, ó Istenem!
Elqrtuk az élre állt,
Beállt mellé a galambos.
Narancsost a szél ütötte, 
Tulipánost a narancsos. 
 
Ígértek jó nyugdíjat,
Fűt-fát, és hozsannát, 
Kevés adót, szép kórházat,
Munkahelyet, iskolát.

A munkabért is emeljük majd!:
Így Elqrtuk lelkesen, 
A nép persze ezt elhitte,
És tovább tűrt csak csendesen.

Ígéretre a valóság, 
Tandíj, bezárt iskolák! 
Adóprés és útlezárás,
Elsorvasztott üzemek! 

Beteg lett az egészségügy, 
Meghaltak a kórházak!
Elfogytak a munkahelyek,
Tönkre ment, mi mehetett.

Szegfűs vezér csak nevetett,
Ezt jól elkúrtuk gyerekek!
Öszöd nem öszöd 
Csak ezt (t)eheted.

Hazudtatok!!
 Kiáltott a narancsos.
Utcára mind, 
Adta ki a parancsot.

A nép az utcán várakozott,
Reggel, délben, délután
Vekkerében bizakodott, 
Mégis eljő kánaán.
 
 Sokan lettek, verekedtek,
Rendőrökkel incselkedtek,
Majd a téren sátrat vertek, 
Szónokoltak, énekeltek.

Szónokolt ott mindenki,
Ki épp a hordóra felállt,
Hatalmas nagy pofával
Éltették a hazát.

Aztán mikor hűvösebb lett,
És elfogyott a spiritusz,
Hazamentek hősiesen
És lett, nagy kuss.

Hol a pénz?
Kérdezte a narancsos,
A tulipános is számon kért,
Csak ő épp a galambost.

Nem jó ez így, hisz ellopnak mindent!
Harsogta a narancsos,
Elqrtuk válaszképpen kirúgta
A galambost.

Galamb erre megsértődött, 
- Farka kutyát csóválta -,
Otthagyta a rablóbandát,
Bár már nagyon megbánta.

Elqrtuk már kisebbségben
A zavarosban halászott,
 Hazudott is illetlenül,
S szavazókra vadászott.

Számoljuk fel önmagunkat,
Állt ki a narancsos peckesen.
Úgy legyen!, 
Ujjongott a tulipános, lelkesen.

Nekem ez nem tetszik,
Mondta a galambos,
Mert ha ezt én megszavazom, 
Önmagamat kiszavazom.

  Persze, hogy nem tették, 
Minden maradt a régiben,
Még mindig Elqrtuk a vezér, 
És a rablók száma végtelen. 

A nép, az Isten adta nép,
Pedig nyög a prés alatt,
Elqrtuk és bandája,
Halmozza a javakat.

Hisz EGY banda ez,
Mindegy, merről fújja a szél
Egy a barlang, közös a kincs, 
A jelszó, sosem változik.

Szezám tárulj!

És dől a lé a zsebükbe,
Mulatoznak rendesen,
Mi meg csak szívjuk,
Alaposan, csendesen.

Jobbos vagy balos, mindegy, 
Hisz mind csak fosztogatnak! 
Akkor hiszünk majd, 
Ha egyszer nekünk (is) osztogatnak.

Hogy ez mikor lesz?
…

Itt a vége,
Fuss el véle, 
vagy elfut véle,
Elqrtuk és bandája.

